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ATA Nº 69
ATA DA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO E CONSULTIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO
CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE, M.G.
Aos 10 dias do mês de Julho do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se na Casa da Cultura
Dona Fatinha, situado na Rua Dez nº 565, em Itapagipe MG todos os seguintes membros do
Conselho: Presidente: Maria da Gloria de Andrade, brasileira, casada, residente em
Itapagipe, MG., Rua 10 nº 365, CPF 111.401.196-72; Secretário: Anderson Paulo Franco dos
Santos, brasileiro, casado, residente em Itapagipe, MG., portador de CPF 743 758 226 00;
Membros Efetivos Titulares: Antônio Prata Filho, brasileiro, casado, residente em Itapagipe,
M.G., Rua 02 nº 201, CPF 743.766.834-04; Mario Lucio Queiroz da Costa, brasileiro,
casado, residente em Itapagipe, M.G., CPF 170 057 106 06; Weder Elias Silva, brasileiro,
casado, residente em Itapagipe, M.G., CPF 928 203 446 15; Cleusa Aparecida Menezes
Morais, brasileira, casada, residente em Itapagipe, MG., av. 7 nº 962, CPF 787 377 536 49;
João Ferreira Filho, brasileiro, casado, residente em Itapagipe, M.G., CPF 090 065 028 12;
Rosania Silva Pereira Ferreira, brasileira, casada, residente em Itapagipe, MG., CPF 042 658
758 82; ; A presidente iniciou procedendo a leitura da ata da reunião anterior que já havia
sido aprovada e devidamente assinada no término da mesma. Dando continuidade a
presidente agradeceu a todos pelos esforços e dedicação para que o Arraiá do Lageado deste
ano de 2015 fosse um verdadeiro sucesso, e falou ainda da importância de se preservar as
nossas tradições, enfatizou que a mudança de local foi muito positiva. Comentou ainda, que
foi preciso pedir um adiantamento para a Prefeitura Municipal no valor de R$ 6.200,00 (seis
mil e duzentos reais), para a complementação das despesas com a ornamentação e das
premiações para os vencedores do 1º Concurso de Quadrilhas do Arraia do Lageado 2015,
conforme aprovado na ata anterior, e que esse valor não foi retirado da Conta do FUMPAC
devido a sua impossibilidade de emissão de talões de cheque, tendo o mesmo saído de uma
conta corrente da Prefeitura, afirmando aos membros do Conselho que quando possível
regularizaria essa situação. A presidente apresentou uma despesa no valor de R$ 5.850,00
(Cinco mil e oitocentos e cinquenta reais) referente a contratação de empresa especializada
em controle de público para fazer a segurança dos participantes do evento, em razão do
grande número de pessoas que frequentam a festa, solicitação esta, imposta pelo
Comandante da Policia Militar local, a qual não havia sido prevista na anteriormente, a qual
foi aprovada unanimemente em razão da importância de tal medida. Prosseguindo, pediu que
fizesse um agradecimento a todas as escolas e entidades que participaram das festividades
deste ano e convidando-os para o ano seguinte, e um agradecimento especial ao Grupo
Sotaron So que mais uma vez abrilhantaram o Casamento Caipira e aos Grupos Brincadeira
de Criança, Os Camaleões, Grupo Cheiro de Amor, e Comitiva Cai Pira que participaram do
concurso de quadrilhas e deram um clima inovador à festa. Ainda disse que durante os três
dias do Arraiá do Lageado esteve em nosso município um profissional a serviço da empresa
responsável pelo nosso ICMS Cultural, a MGTM, o Historiador Rhulio Rodd, o qual
vistoriou todas as etapas da organização do “Arraiá do Lageado 2015” por se tratar de um
festa Registrada como Patrimônio Cultural do nosso município, e que o mesmo ficou

COMPAC - CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMONIO Livro nº 01
Folha: 83
CULTURAL DO MUNICIPIO DE ITAPAGIPE
____________________
Rubrica do Presidente

encantado com a grandiosidade do evento. Encerrando os agradecimentos a presidente
passou a pauta a ser discutida nesta data que tem como principal ato as questões envolvendo
o Laudo de Vistoria realizado no ano de 2014. Conforme Laudo de Vistoria apresentado pela
MGTM fora constatado que no bem tombado denominado Córrego do Lageado, na área
situada na rua 08 à margem direita, o imóvel que ali existia, feito de madeira (pau-a-pique),
foi totalmente destruído por um incêndio acidental há mais ou menos 02 (dois) anos, e por
tal razão a área se encontra abandonada e cheia de destroços, e diante da situação a
Prefeitura precisa limpar o local e necessita da aprovação desse Conselho, pois o mesmo se
localiza no entorno do Bem Tombado Corrego da Lageado. O Conselho avaliou a situação e
verificou a importância da limpeza no local, aprovando por unanimidade a intervenção por
parte da Prefeitura. Em ato continuo, falou da reforma e recuperação de uma porta lateral da
Casa da Cultura Dona Fatinha, bem tombado pelo município, e que se encontra deteriorada
necessitando de uma intervenção urgente, bem como de alguns itens móveis que integram a
mobília da mesma, sendo 1 (um) baú, 01 (um) guarda roupas e 01 (uma) Cristaleira, que as
despesas previstas com os serviços de restauração dos móveis e da porta, é no valor de R$
800,00 (oitocentos reais), que após passado para o Conselho o mesmo aprovou também a
referida intervenção, uma vez que se trata de Patrimonio devidamente tombado.
Prosseguindo a presidente falou ainda que a Secretaria Municipal de Cultura havia feito a
inscrição para a 5ª Jornada Mineira do Patrimonio Cultural Edição 2015, cujo tema é
“Cidades, Regiões e Patrimônio”, e que participaríamos em 03 (Tres) modalidades:
Atividade de Educação Patrimonial; Exposição e Visita Guiada, e a data marcada para a sua
realização será de 21 a 25 de Setembro de 2015, e explicou que nessas modalidades
trabalharíamos com três Patrimônios Tombados, o “Corrego Lageado”, a “Capela de Sâo
Bom Jesus da Lapa” e a “Casa da Cultura Dona Fatinha”. Finalizando a Presidente do
Conselho agradeceu a presença de todos. Eu, Anderson Paulo Franco dos Santos, secretário
lavrei a presente ata que após lida, se aprovada, será assinada por mim, pela Presidente
Maria da Glória de Andrade, e demais Membros. Itapagipe, 10 de julho de 2014.
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